
دون للئدنيا ةيعملئون الئذةين القئوم أولئئك سفه الكرةيمة الةية فوائد ومن 
) فالئئذةين) العههاملون فليعمههل هههذا (( لمثل قئئال اللئئه لن الرخئئرة
أمضئوا وأنهئم سئئفهاء أنه شك ل الرخرة عن غفلة في وهم للدنيا ةيعملون

(( بل تعئئالى اللئئه قئئال وقد الخسارة فيه ما بل فائدة غير في أعمارهم
لههها هههم ذلك دون من أعمال ولهم هذا من غمرة في قلوبهم
ةيعنئئي غمرة في قلوبهم بأنهم الكفار عن ةيحكي الله ) سبحان) عاملون
والعيئاذ الغمئرة أن علئى للدللئة الظرفية على الدالة بفي وأتى مغمورة

(( الئئدنيا أعمئئال لكئئن هئئذا مئن غمئئرة في القلوب بهذه أحاطت قد بالله
لغيرهئئا ةيعملئئون )) ل عههاملون لههها هم ذلك دون من أعمال ولهم

لئئه رخلئئق عمئئا بالئئدون البعئئد علئئى الدالئئة بمئئن وأتئئى ذلك دون من وهم
بهئا وتوعئد الجنئئة أهئل بئه الله وعد مما غمرة في قلوبهم هؤلء النسان

لهئا هئم كئثيرة بمراحئل ذلئك دون هئي الئتي الدنيا أعمال لكن النار أهل
 القيامة ةيوم ةيعذب من توبيخ في تعالى كقوله وهذا عاملون
فبصههرك غطائههك عنههك فكشفنا هذا من غفلة في كنت (( لقد
هئئذا كئئأن ول الرخئئر اليئئوم عئئن ةيعني غفلة في الدنيا ) في) حديد اليوم
تبصئئر قئئوي حدةيد فبصرك الغطاء عنك كشف فقد اليوم أما سيأتي اليوم

لهئئذا نعمئئل أن اللئئه أمئئر فهنئئا ل الئئدنيا فئئي لكئئن حقيقتهئئا علئئى الشياء
ةينبغئئي فل هئئذا دون مئئا ) وأمئئا) العههاملون فليعمههل هههذا (( لمثههل

 طيب له العمل في وفكره جسده وةيتعب عمره ةيفني أن العاقل للنسان
للئئدنيا العمئئل أتئئرك أن ذلك معنى هل آنفا إليه أشرت كما قائل قال فإذا

وو تعالى قوله لكان ذلك ةيقتضي هذا قلنا لو ل فالجواب هه ذذ ي ((  لل ول ا وع وج
هم هك وض ول رر ل

و لل ا هلو هشوا وذ رم وها ذفي وفا ذب ذك ونا هلوا وم هك رن وو ذه ذمهه ذقهه رز ذه ذر ريهه ول ذإ وو
هر هشو نن فههي يضههربون (( آخرون تعئئالى قئئوله ]وكئئان15)[الملك:) ال
 تعالى قوله ) وكان) الله فضل من يبتغون الرض

كلم هئئذا ) كئئل) ربكههم مههن فضل تبتغوا أن جناح عليكم (( ليس
عمئئل ةيجعئئل أن ةيسئئتطيع الموفئئق لكئئن للئئدنيا اعمئئل نقول بل لهو عبث
 للدنيا عمل الرخرة عمل ةيجعل بالعكس والغافل للرخرة عمل الدنيا

ةينامون  ل...الجنة أهل أن  ثبت: الطالب
 ةينامون : ل الشيخ 

الجنة في نعيم  النوم: الطالب
ل هنئئاك أمئئا راحئئة إلئئى تحتئئاج ضئئعيفة الجسئئاد هنا لن لنا : نعيم الشيخ
فئئي للنشاط ةيستعد أن أجل من النسان إليه ةيحتاج إنما النوم لن ةينامون
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ةينئامون ل الجنئة أهئئل وأمئا الماضئئي تعئب مئن ةيسئترةيح وأن المسئئتقبل
ول تعب عندهم ل حياتهم لكمال رم ((  هه نس وم وها وي بب ذفي وص وما ون رم وو وها هه رن ذم

ون ذجي ور رخ هم عئئن ةيصئئد النوم ولن إليه ةيحتاجون ل لنهم ةينامون ل ) فهم) ذب
أربعئئة مئئن مثل سئئاعات عشئئر نئئام إذا لهئئم اللئئه أعئئد بما والتنعم النعيم

وإن ةيسئئترةيح فهئئو لذةيئئذة لحلم وفئئق إذا إل ةيتنعم هو ما ساعة وعشرةين
بالوسئئادة رأسئئه ةيغطي مرة الوسادة على ةيتقلب قام مشوهة أحلم كان

ةينامون ل الجنة أهل لكن نعم ةيطالع ومرة
... بدون ةينام النسان احيانا  مرات: الطالب
... الجسم ضروري :  ضروري الشيخ

 للراحة  ةينام: الطالب
  نشيطا نفسه وجد قام إذا ولهذا للراحة المهم للراحة : أحسنت الشيخ
وها: القارئ لن ذإ بة ((  ور وج هج وشهه هر رخهه ذل ذفههي وت رصهه ذم وأ ذحيهه وج رل وههها64( ا هع رل وط  (
هه لن وأ هس وكهه هءو ذن هر ذطي ويا لشهه رم65( ال هه لن ذإ وفهه ون )  هلههو ذك وههها ول رن ون ذم هئو ذل ومهها وف
وها رن ون ذم هطو هب رل لم66( ا هث لن )  رم ذإ هه وها ول ري ول لبا وع رو وش رن ول مم ذم ذمي لم67( وح هث  (

لن رم ذإ هه وع ذج رر ول ى وم ذم ذول ذحي وج رل رم68( ا هههه لن ذإ روا )  وفهه رل رم وأ هه وء وبهها ون آ للي ( وضهها
رم69 هه وف ول ى )  رم وع ذه ذر وثا ون آ هعو ور ره رد70( هي وقهه ول وو لل )  رم وضهه هههه ول رب هر وق وثهه رك وأ

ون ذلي لو ورل رد71( ا وق ول وو ونا )  رل وس رر أ
رم و ذههه ون ذفي ذري ذذ رنهه رر72( هم هظ رن وفهها وف )  ريهه وك

ون هة وكا وب ذق ون وعا ذري وذ رن هم رل لل73( ا ذإ ود )  وبا ذه ذع لل  ال
ون ذصي ول رخ هم رل ) . ) ا

وقفنا ما آرخر فوائد ..باقي الرجيم الشيطان من بالله : أعوذ الشيخ
)) العظيم الفوز لهو هذا (( إن على  وقفنا: الطالب
))  المحضرين من لكنت ربي نعمة ولول((  فوائد :  أرخذنا الشيخ

من الةية هذه ) في) العظيم الفوز لهو هذا (( إن وجل عز الله قال 
وهئئو النئئزل وهذا المقام بهذا الفوز هو العظيم الحقيقي الفوز أن الفوائد
وصفه ولهذا الفناء إلى مآله فإن سواه فوز كل أن ذلك وجه النعيم جنات

العظيم الفوز هو بأنه الله
ونفيسئئه نفسئئه ةيذهب أن عليه ةيجيب العاقل أن الفائدة هذا على ةيتفرع 

الحميدة الغاةية هذه إلى للوصول وأنفاسه
العظيئئم فيقئئال بئئالعظم تعئئالى اللئئه غير وصف الكرةيمة الةية فوائد ومن

)) عظيم عرش (( ولها تعالى قوله لهذا وةيدل كان أةيا العظيم للشيء
العرش (( رب عظيئئم بئئأنه العئئرش وصئئف اللئئه أن أةيضئئا عليئئه وةيدل

ل والمخلئئوق الخئئالق بهئئا ةيشئئترك التي فالصفات هذا ) وعلى) العظيم
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المخلوق وصف بين بأن ةيعلم أن ةيجب ولكن المخلوق بها ةيوصف أن بأس
ةيلئئزم ل وأنئئه المخلئئوق وذات الخالق ذات بين كما بها الخالق ووصف بها
طيب واضح المسمى في التفاق السم في الشتراك من

أشئئرنا ما الفوائد ) من) العاملون فليعمل هذا (( لمثل قوله وفي 
فئئي ونفسئئه ونفيسئئه أنفاسئئه ةيئئذهب أن للعاقل ةينبغي أنه قليل قبل إليه

)) العاملون فليعمل هذا (( لمثل الحميدة الغاةية لهذه العمل
وليئئس الحكمئئة مئئن ليس هذا لغير العمل أن إلى الشارة فوائدها ومن 

العظيمئئة للغاةيئئة إل عملك ةيكون أل ةيقتضي والحكمة العقل بل العقل من
الجنة إلى الوصول

؟ ةيؤرخذ أةين من القدرةية على الرد الكرةيمة الةية فوائد ومن 
)) العاملون فليعمل هذا (( لمثل : الطالب 

 ؟ الجبرةية أو القدرةية على رد هو : هل الشيخ
  الجبرةية: الطالب
 ؟ القدرةية على رد فيها وهل : طيب الشيخ

 عليهم رد فيها  ليس: الطالب
؟ ذلك : كيف الشيخ

... بالعمل أمرهم  لما: الطالب
 على رد فيها اذن

  الجبرةية: الطالب
:..القدرةية الشيخ

...: الطالب
وإل عليهئئم رد الةيئئة فئئي فهئئل قدرة للنسان أن ةيثبتون  : القدرةية الشيخ

؟ لمذهبهم تأةييد
... مذهبهم على... عليهم  رد: الطالب
؟ مذهبهم على فائدة له ماةيكون : لةيش الشيخ

 بقدر شيء كل مقدر   لنه: الطالب
 الجبرةية مذهب : هذا الشيخ

...بال مختصا  العمل: الطالب
القدرةيئئة علئئى رد فيئئه ليئئس الحقيقئئة في هو بذلك ةيقولون : وهم الشيخ
حئئال كئئل علئئى ؟ كذلك اليس ةيلتفت رأةيته لنى ةينتبه ال خ أن أردت لكني
مئئذهب مئئن هئئذا للعامئئل العمئئل إثبئئات أن إل القدرةيئئة على رد فيه ليس

ول إرادة فيئه للئه ليئس بعملئه مسئتقل العامئل أن ةيقولون لكن القدرةية
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إليهم العمل ونسب إليهم المر وجه حيث الجبرةية على رد فيه لكن تقدةير
ةيطئئاق ل بمئئا وتكليف ظلم أنه شك ل ةيستطيعه ل لمن بالشيء المر لن

كئئانوا إذا هئئؤلء لن لغوا مدحهم ةيعتبر له إرادة ل لمن أةيضا العمل وإثبات
مكئئروه علئئى ةيئئذموا أن ول محبئئوب علئئى ةيمئئدحوا أن ةينبغي فل مجبرةين

  ؟طيب كذلك اليس
هذا ) في) الزقوم شجرة أم نزل خير (( أذلك وجل عز الله قال ثم

علئئى الئئدنيا عمئئل ةيفضلون الذةين وبعقولهم هؤلء على التهكم على دليل
) ول) الزقههوم شههجرة أم نههزل خير (( أذلك قال حيث الرخرة عمل
رخير ذلك ةيقول أن إنسان كل عند الجواب أن شك

الئئتي بالغاةيئئة النسان ضلل على الدليل إقامة الكرةيمة الةية فوائد ومن 
أن ارختئئاروا الجحيئئم أصئئحاب طرةيق فضلوا الذةين فهؤلء أمره إليها ةيؤول
بين ضلل هذا أن شك ول الزقوم شجرة ؟ اةيش القيامة ةيوم نزلهم ةيكون
 بعيد وسفه
الزقئئوم شئئجرة لن القيامئئة ةيئئوم الجئئزاء إثبات الكرةيمة الةية فوائد ومن
القيامة ةيوم في تكون

بأنهئئا وصئئفها لنه الشجرة هذه على بالسوء والثناء القدح فوائدها ومن 
لنهئئا مكروهئئا ابتلعئئا ةيبتعلهئئا ةيعنئئي تزقمئئا النسان ةيتزقمها زقوم شجرة

ةيتكرهونها ولهذا الرائحة قبيحة الطعم مرة المنظر الكرةيهة الشجرة هذه
ةيأكلونها جوعهم وشدة إليها لضرورتهم لكن

في الحكمة ) بيان) للظالمين فتنة جعلناها (( إنا قوله فوائد ومن 
ةيظهئئره بمئئا العبئئد ةيفتئئن قئئد وتعالى سبحانه وأنه وجل عز الله مخلوقات

آةياته من
الئئذةين المفتئئونين مئئن ةيعتئئبر بئئه اللئئه أرخبر لما المكذب أن فوائده ومن 

 وأضلهم وجل عز الله فتنهم
للئئه ظلئئم هئئو هل الظلم هذا ولكن الظلم من ذلك أن أةيضا فوائدها ومن

ظلمونهها (( وما لنفسئئهم ظلئئم أنئئه الجئئواب لنفسهم ظلم أو ورسله
الصئئراط عئئن حئئاد مئئن ) فكئئل) يظلمههون أنفسهههم كههانوا ولكههن

هئئذه رعاةيئئة ةيحسئئن أن عليئئه الئئواجب لن لنفسئئه ظئئالم فإنه المستقيم
ا إلئى فيقودهئا النفئس الشئر فيئه عمئا وةيزودهئا والصئلح الخيئر فيئه م
مئئن عليئئه اللئئه وله مئئن ةيرعئئى أن عليه ةيجب النسان كان وإذا والفساد

اللئئه بئئدأ ولهئئذا أولئئى باب من نفسه رعاةية فوجوب البهائم ومن آدم بني
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وأهليكههم أنفسههكم قههوا آمنههوا الههذين أيها (( يا قوله في بالنفس
) ) نارا
الكفئئر مئئن أعئئم الظلم أن مع الكافر على الظلم أطلق الةية فوائد ومن

قئئوله فئئي إليئئه اللئئه أشئئار الئئذي المطلئئق الظلئئم هنئئا بئئه المئئراد ولكئئن
الكئئافر ظلئئم هئئو المطلئئق ) فئئالظلم) الظالمون هم (( والكافرون

فمثل مقيئئد ظلئئم لكنهئئا ظلم فالمعاصي الفاسق ظلم هو المقيد والظلم
ظئالم هئئذا الزنئا بفعئئل نفسئئه ظالم هذا الربا بأكل نفسه ظالم هذا ةيقال

؟ مئئن ظلئئم فهئئو المطلئئق الظلئئم أما وهكذا الخلق على بالعتداء نفسه
ظلمئئه أن ةيقئئال حتى إطلقا بعدل ةيأت لم بالله والعياذ الكافر لن الكافر

  طيب مقيد ظلم
فههي تخههرج شههجرة (( إنها الجدةيئئد الئئدرس في وجل عز الله قال ثم

  بلغي اتصال انقطاع، ل اتصال بينها الجمل ) هذه) الجحيم أصل
  اتصال: الطالب
جملئئة كئئل وهنئئا بئئالواو العطئئف هئئو التصال لن انقطاع بينها : ل الشيخ

من الشجرة هذه عن النسان ةيعلم أن أجل من ذلك من الحكمة مستقلة
الصئئفات بقيئئة عئئن تغنئئي مسئئتقلة صئئفة كل كأن مستقلة بصفة آةية كل

الئئتي الوصئئاف مئئن ةيكئئون مئئا أعظئئم مئئن هذه للظالمين فتنة هي فكما
 الشجرة هذه إنكار عند منها ةيخاف

)) الجحيم أصل في تخرج شجرة (( إنها:  الشيخ 
...: الطالب
 قران ) هذا) الجحيم أصل (( في:  الشيخ

 قراءات؟ في  ما: الطالب
جهنئئم قعئئر )  أي) الجحيههم أصههل (( فههي قئئراءات : مئئافي الشئئيخ

الجحيم أصل في تخرج شجرة (( إنها   دركاتها إلى ترتفع وأغصانها
بئئالنوع واحئئدة هي أم الشخص واحدة الشجرة هذه هل لنا سبق )  وقد)

تمل كئئبيرة شئئجرة أنهئئا ةيحتمئئل ةيعنئئي احتمالن ذلك في وقلنا ؟ والجنس
المؤلئئف كلم ظئئاهر هئئو كمئئا دركاتهئئا فئئي أغصان منها وةيتفرع كلها النار

إذا  مثل تقئئول كمئئا نوعها باعتبار أفردت لكن متعددة شجرة أنها وةيحتمل
ل وهكذا حلو مذاقها مر مذاقها شجرة هذا تقول البر في شجرة شاهدت

الزقئئوم فشئئجرة النئئوع وهذا الجنس هذا ترةيد الواحدة الشجرة هذا ترةيد
شئئيء كئئل علئئى واللئئه بأغصانها النار ملت قد واحدة شجرة أنها ةيحتمل
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عنئئه الله رضي هرةيرة أبي حدةيث في كما القعر بعيدة النار فإن وإل قدةير
 فقال وجبة فسمعنا  وسلم عليه الله صلى النبي مع كنا قال

رمههي حجههر هههذا قال أعلم ورسوله الله قالوا هذا ما ( أتدرون
ةيعنئئيخريفهها)  سههبعين منههذ قعرها إل ى وصل حت ى النار في به

قلنا إذا الشجرة هذه قعرها إلى وصل ما النار في ةيهوي وهو سنة سبعين
قلنئئا وإن قئئدةير شئئيء كئئل على فالله النار ملت أغصانها وأن واحدة أنها
ةيقول طيب إشكال ذلك في فليس والنوع بالجنس واحدة أنها

الشئئجرة بهئئذا ظنك ) وما) الجحيم أصل في تخرج شجرة (( إنها 
المنبئئت لن فيهئا أثئئر لمنبتها سيكون الجحيم أصل في تخرج التي النارةية

ارختلئئف الرض هئئذه في غرس إذا الواحد النوع إن حتى النابت على ةيؤثر
تخئرج الئتي الشئجرة هئذه واحئد نوع وهو أرخرى أرض في غرس إذا عما
أصههل  في(( قئئال ولهئئذا فيها أثر لمنبتها ةيكون سوف الجحيم أصل في

بئئالله والعيئئاذ الجئئذور عميقة أنها ليبين الجحيم في ةيقل ) ولم) الجحيم
 ةيقول النار في

الشياطين رؤوس (( كأنه النخل بطلع )) المشبه طلعها" (( 
طلئئع ةيشبه الذي الثمر ةيعني  طلعها" المنظر القبيحة الحيات )) أ ي
وهئئل شئئيطان جمع والشياطين))  الشياطين رؤوس (( كأنه النخل
؟ المؤلئئف قئئال كمئئا الحيات من نوع المراد أو الحقيقي الشيطان المراد

أن واحتمئئال الحقيقئئي الشئئيطان المئئراد قلنا اللفظ ظاهر إلى نظرنا إذا
وع بئه المئراد ةيكون ن السئيئ لن وارد المنظئر قبيحئة الحيئات مئن ن م

وسئئلم عليئئه اللئئه صئئلى النئئبي قئئال كمئئا شئئيطانا ةيسئئمى قئئد الحيئئوان
كئئثيرا علينئئا مئئر كمئئا علينئئا الواجب  ولكن) شيطان السود ( الكلب

الشئئيطان أي بالشئئياطين المئئراد نقئئول وأن ظئئاهره على القرآن إجراء
لن لهئئا النئئاس رؤةيئئة عدم مع الشياطين برؤوس شبهت وإنما المعروف

إليئئه ةيركئئن ل منفئئر قبيئئح فهو الشيطان إلى ةينسب ما أن ةيعرف أحد كل
فهئئو هئئذا وعلئئى حسا ةيعلم بما ل فكرا ةيتخيل بما تشبيه هنا فالتشبيه أحد
لو حتى حيات أنها نقول أن حاجة ول القبيح التشبيه من ةيكون ما أبلع من
إل ةيعرفها ل حيات إن ؟ أحد لكل معلومة الحيات هذه هل حيات بأنها قلنا
حيئئات أنها قال لما الن المؤلف إن بل منها الناس ةينفر ل الناس من نادر

الشئئياطين رؤوس كأنهئئا لكئئن النسئئان نفس في القبح هذا قيمة هبطت
هئئذا وعلى القبيح التشبيه هذا ةيسمع عندما وشعره جلده ةيقشعر النسان
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بهئئا شئئبهت ولكنهئئا الحقيقية الشياطين رؤوس بذلك المراد أن فالصحيح
 منفرة وأنها الناس جميع عند قبيحة أنها للعلم

" جههوعهم لشههدة قبحههها مههع منها لكلون الكفار أ ي " فإنهم 
كذلك اليس واللم بإن مؤكدة اسمية هنا الجملة لكلون فإنهم بالله أعوذ

والسئئتمرار الثبئئوت تفيئئد السمية الجملة لن مستمر أكلهم أن لفادة ؟
كرةيهة أنها مع مؤكدا أكل منها ةيأكلون أنهم على للدللة واللم بإن وأكدت
الجئئوع بئالله والعيئئاذ لكئئن والرائحئئة الطعم كرةيهة المنظر قبيحة المنظر
لئئذة غيئئر ومن شهوة غير من قسرا منها ةيأكلوا أن الى ةيضطرهم الشدةيد

لربمئا الئدنيا فئي كئان لئو النسئان فإن ذلك ومع فقط بطونهم لمل لكن
 منها بالكل ةيعذبون النار في لكن هذا من الكل على الموت ةيفضل
) نسأل) البطون منها فمالئون منها لكلون (( فإنهم قال ولهذا
عنئئدنا أنت الضرورة على ةيقتصرون ول ةيشبعون ل أنهم ةيعني العافية الله

منئه تمل هئل منتئئن لحئئم شئدةيدا جوعئا جئائع وأنئئت الدنيا في لك ةيعرض
أبئئت بطنئئك تمل أن حئئاولت لئئو فقئئط الضئئرورة بقئئدر تأكل وإنما البطن
بئئذلك ةيعئئذبون النار في لكن تتقيأه أن لوشك ملته أنك ولو نفسك عليك

كمئئا هئئات هئئات وةيقئئول ةيأكل بطونهم ةيملون بل الحاجة بقدر ةيأكلون فل
البئئل شئئرب الهيئئم شئئرب وةيشئئربونه الحميئئم شرب على ةيجبرون أنهم

الحئال بهم تصل أنه بالله والعياذ عذابهم شدة من وهذا العطشى الهائمة
ةيملئئئون الخبيثة الشجرة هذه أكل إلى ةيضطرهم الذي الشدةيد الجوع إلى

الحميئئم شئئرب إلئئى ةيضئئطرهم الذي الشدةيد العطش وإلى منها بطونهم
(( وسقوا تعالى الله قال قد بل منه ةيستفيدون ل الذي الحار الماء وهو

اغتسئئالهم فئئي وجئئل عئئز ) وقئئال) أمعههاءهم فقطههع حميمهها مههاء
بطههونهم فههي ما به يصهر الحميم رؤوسهم فوق من (( يصب
الجسئئم بقيئئة حيلولئئة مئئع البطئئون في ما إلى حرارته ) تصل) والجلود

الله (( نار تعئئالى اللئئه قئئال كمئئا ذلئئك إلئئى الحئئرارة تصئئل لكن دونها
اللئئه نسئئأل القلئئوب إلى ) تصل) الفئدة عل ى تطلع التي الموقدة

) قئئوله) البطون منها (( فمالئون ةيقول النار من نجنا اللهم السلمة
العهئئد أنئئه نقئئول أن ةيمكئئن أل الئئذهني ؟ عهئئد أي للعهئئد هنئئا أل البطون
أن لبئئد الئئذكري العهئئد نقئول ؟ البطئئن علئئى ةيئدل مئئا سبق لنه الذكري

دل مئا تقئدم وإنمئا اللفئظ ةيتقدم لم وهنا اللفظ نفس ةيتقدم فئي عليئه ةي
منههها فمههالئون((  بطن له ما إل ةيأكل ل )) لنه لكلون إنهم((  قوله

من لشوبا عليها لهم إن ثم((  ةيقول منهم البطون )) ةيعني البطون
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ا والئترارخي الئترتيب علئى ةيدل عطف حرف )) ثم حميم علئى ةيئدل مم
ةيئئأتيهم بئئل الحئئال فئئي الماء ةيأتيهم ل عطشوا وإذا عطشوا أكلوا إذا أنهم
بمههاء يغههاثوا يستغيثوا (( وإن قئئوله في وجل عز الله بينها مهلة بعد

أعطئئوا بها وعطشوا أكلوها إذا ليسوا ) فهم) الوجوه يشو ي كالمهل
لهيئئب عليهئئم ةيئئبرد مئئاء ةيئئأتيهم أن وةيئئدعون ةيسئئتغيثون ل، بسئئرعة الماء

حار ماء ةيعني حميم من شوبا ةيعطونه الماء هذا أعطوا إذا ولكن العطش
الةيئئة فئئي وجل عز الله بينه الوهج هذا النار وهج والشوب عظيمة حرارة
شئئوي ليشئئربوه وجئئوههم مئئن المئئاء قئئرب إذا قليئئل قبئئل سئئقتها الئئتي

حرارتئئه شئئدة من لتتساقط لحومها إن حتى شواها بالله والعياذ وجوههم
ماء وسقوا((  بئئه تتقطئئع لكنهئئا تسئئتقبله أمعئئاءهم فئئإن شئئربوه فإذا

)) أمعاءهم فقطع حميما
إذا حقيقئئي أمئئر عئئن نتكلم الولين سواليف عن نتكلم ل إننا الرخوة أةيها 

ال أو قيئل أمئر هئذا ليئس ةيعنئي الواقئع في ةينزعج النسان تصوره أو ةيق
اللئئه رسئئل كئئذبوا الذةين الطغاة لهؤلء الحق الحقيقة هو أمر هذا ةيقولون

لهئئذا الوليئئن رخئئبر ليئئس سئئيكون هذا كل كفرا الله نعمة وبدلوا وجل عز
اليقيئئن علئئم هئئو هئئذا بئئأن نشئئعر أن الةيات هذه مثل قرأنا إذا علينا ةيجب
ةيغئئاثون ل وةيسئئتغيثوا ةيعطشئئوا أن بعئئد المر هذا اليقين حق سيكون وأنه

ةيشئئربونه حئئار مئئاء أي حميئئم مئئن بشئئوب بل عذب بماء ول البارد بالماء
بئئالخلط هنا الشوب المؤلف فسر له شوبا فيصير منها بالمأكول فيختلط

وهئئو رخلئئط فهئئو وهئئذا لهئئذا ةيصلح وهو رخلطته أي باللبن الماء شبت ومن
الشئئرب قبئئل ةيكئئون فالوهئئج ةيكون ذلك كل الحميم هذا حرارة وهج أةيضا

 الشرب بعد والشوب
للهه ى مرجعهههم إن ثههم  حميههم من لشوبا عليها لهم إن (( ثم 

ترون ما وجملة الجحيم إلى مرجعهم ةيكون ذلك بعد ثم ) ةيعني) الجحيم
للهه ى مرجعهههم إن (( ثم قئئال بئئل ةيرجعئئون ثم ةيقل لم اسمية جملة

إشئئكال فيئئه الئئترتيب وهئئذا واللم إن وهما بمؤكدةين ) مؤكدة) الجحيم
معنوي ترتيب أنه ةيرى المؤلف معنوي ترتيب هو أو ذكري ترتيب هو فهل

مئئن لهئئم ما وجل عز الله ذكر أن بعد ةيعني ذكرةيا ترتيبا ةيكون أن وةيحتمل
ةيرجعئئون ل الجحيئئم هذا في القيامة ةيوم في مرجعهم أن بين العذاب هذا

  سواه غلى
رخارجهئئا وأنئئه الحميئئم لشرب منها ةيخرجون أنهم ةيفيد فيقول المؤلف أما

الفائئئدة هذه نستفيد أن كون ةيعني الواقع في ضعيفة فائدة الفائدة وهذه
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منههها هههم (( وما ةيقئئول وجئئل عئئز والله بمتعين ليس الجملة هذه من
ةيئردون ثئم الحميئم وةيشئربون ةيخرجئون أنهم ةيقال ) فكيف) بمخرجين

الله أن ةيعني الذكري للترتيب هنا الترتيب نجعل أن إما لكن جدا بعيد هذا
إلئئى أي الجحيئئم إلئئى مئئآلهم أن بين لهم العقوبات من أنواعا ذكر أن بعد
اللغئئة فئئي موجود الذكري والترتيب العقوبات هذه فيه الذي الجحيم هذا

الشاعر قول ومنه العربية
" جده ذلك بعد من ساد ثم     أبوه ساد ثم ساد من " إن 
سئئيادة علئئى سئئابقة الجئئد وسئئيادة سئئيادته علئئى سابقة  الب وسيادة 

فيهئئا أعيدوا منها ةيخرجوا أن أرادوا كلما عنهم الله قال كما  فإنهم...الب
نفوسئئهم لتتطلع فيقربون الحميم هذا وةيسقون أبوابها من ةيقربون وأنهم

إلئئى ردوا ثئئم المل هذا أملوا فإذا المل بعض عندهم فيكون الخروج إلى
العمئئل بعئئد اليئئأس حصئئول لن عليهئئم عذابا أشد هذا صار الجحيم أصل
عئئاد العئئذاب إلئئى أعيئئد فئئإذا اليأس ةيقطع المل لن اليأس بقاء من أشد

وقعا أشد فكان اليأس
أليئئس ةيفئئرح قيده فكه تحاول سرت ةيدةيك بين مغلول رجل أن لو أرأةيت 

إلئئى وغما ةيأسا ازداد آرخر بقيد وأتيت ربطا شددته ثم عدت إذا لكن كذلك
أرادوا كلمئئا بئئالله والعياذ هؤلء فيهان ةيعاد المل بصيص رأى أن بعد غمه
إن (( ثم فيقئئل فيهئئا أعيئئدوا المئئل بعئئض لهم وحصل منها ةيخرجوا أن

أملئئوا قئئد كئئانوا الئئذي الجحيم أصل إلى ) أي) الجحيم لل ى مرجعهم
  أبوابها من قربوا حين منه ةيخرجوا أن

) إنهئئم) يهرعون آثارهم عل ى فهم ضالين آبائهم ألفوا (( إنهم
آبئئاءهم وجئئدوا أي ألفئئوا العئئذاب بهئئذا ةيعذبون الذةين الظالمين هؤلء أي

)) البههاب لههدا سههيدها (( وألفيا تعئئالى قئئوله ومنه وجد بمعنى وألف
(( فمعنئى قولهئا وجئد أي ومنئا كئذا قولهئا ألفئا سئيدها وجئدا ةيعني ألفيا

(( فهم ةيقئئول الحئئق عئئن تائهين ضالين وجدوهم )) أي آباءهم ألفوا
قئئامت أن بعئئد ضئئالين آبئئاءهم وجئئدوا ) هئئم) يهرعههون آثارهم عل ى
بعئئد ةيعنئئي فهئئم قال ل الحجة اتبعوا هل ولكن آبائهم بضلل الحجة عليهم

)) يهرعههون آثارهم (( عل ى هم بالله والعياذ ضالين آباءهم وجدوا أن
علئئى فهئئم الشيء في وأسرع عجل بمعنى وهرع وةيزعجون ةيساقون أي
ةيسئئاقون أي ةيهرعئئون والظلم الشرك من عليه كانوا ما وعلى آبائهم آثار

ولكئئن بئئالحق الرسئئل جئئاءتهم وقئئد آثئئارهم اقتفاء إلى وةيسرعون بشدة
آثههارهم علهه ى وإنهها أمههة عل ى آباءنا وجدنا (( إنا قالوا أجابوا بماذا

9



)) مهتههدون آثههارهم علهه ى (( وإنا الرخئئرى الةيئئة ) وفئئي) مقتدون
بئئالله والعيئئاذ ذلئئك ومئئع ضئئالين آباءهم أن علموا فهم هذا نقبل ول ةيعني
عليئئه كئئان بما أشد وةيتمسكون ةيسابقون صاروا بل عليه هم ما على بقوا

فيسئئرعون اتبئئاعهم إلئئى ةيزعجئئون أي ةيهرعئئون آثارهم على فهم آباءهم
 قوله بدليل قرةيش مشركي في كله والكلم إليه

مؤكدات ثلثة فيها هذه ) الجملة) الولين أكثر قبلهم ضل (( ولقد 
اسمك؟ لنا بينها

العزةيز : عبد الطالب
واةيئئش ضل ولقد بينها مؤكدات ثلثة الجملة في العزةيز عبد ةيا : ةيل الشيخ
هي؟

...: الطالب 
وقد : اللم الشيخ

...: الطالب
مئئا اليميئئن على الجنب... اللم تعرب واةيش عطف حرف :  الواو الشيخ
اسمك

 : محمد الطالب 
 ؟ محمد ةيا ةيل : محمد الشيخ

...: الطالب
فتكئئون لقئئد واللئئه مقئئدر قسئئم تفيئئد أنها ةيعني للقسم موطئة...: الشيخ
. أعلم والله وقد واللم القسم وهي مؤكدات بثلثة مؤكدة الجملة

رم الرجيئئم الشئئيطان مئئن بئئالله : أعئئوذ الطئئالب هه لن ذإ روا (( وف رل رم وأ هه وء وبهها آ
ون للي رم69( وضهها هههه وف ولهه ى )  رم وع ذه ذر وثهها ون آ هعههو ور ره رد70( هي وقهه ول وو لل )  وضهه
رم هه ول رب هر وق وث رك ون وأ ذليهه لو ورل رد71( ا وقهه ول وو ونا )  رل وسهه رر أ

رم و ذههه ون ذفي ذري ذذ رنهه )72( هم
رر هظ رن وف وفههها ريههه ون وك هة وكههها وبههه ذق ون وعا ذري وذ رنههه هم رل لل73( ا ذإ ود )  وبههها ذه ذع للههه ال

ون ذصههي ول رخ هم رل رد74( ا وقهه ول وو ونهها )  ودا بح ونا وم هنههو رعهه ذن ول ون وف هبههو ذجي هم رل )75( ا
هه ونا ري لج ون هه وو ول ره وأ ون وو ذب ذمهه رر وكهه رل ذم ا ذظيهه وع رل ونهها )76( ا رل وع وج هه وو وتهه لي لر هم هذ هههه
ون ذقي وبا رل ونا77( ا رك ور وت وو ذه )  ري ول ون ذفي وع ذري ذخ رل بم78( ا ول وس ولهه ى )  مح وع هنههو

ون ذفي ذمي ول وعا رل لنا79( ا ذإ وك )  ذل وذ ذز ي وك رجهه ون ون ذني ذسهه رح هم رل هه80( ا لنهه ذإ رن )  ذمهه
ونا ذد وبا ون ذع ذني ذم رؤ هم رل ) ) )81( ا
(( إنهم تعئئالى اللئئه قئئال  الرجيم الشيطان من بالله أعوذ :بس الشيخ
ضههل ولقههد يهرعههون آثههارهم علهه ى فهههم ضههالين آبائهم ألفوا
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رؤوس كههأنه (( طلعههها تعئئالى ) قئئوله) الوليههن أكههثر قبلهههم
؟ هنا بالشياطين المراد ما ) نصر) الشياطين

حقيقتها على الشياطين أن ..الصحيح حيات...:  الطالب
؟ معروف غير بشيء شيئا الله ةيشبه كيف قائل لك قال : وإذا الشيخ

الصورة : لقبح الطالب
رآها من الشياطين رؤس معروف : ماهي الشيخ

...العرب عادة :  من الطالب
شئئبهته منئئه وتنفئئر شئئيئا تقبح أن أرادت إذا أنها العرب عادة : من الشيخ

(( فإنههها تعالى قوله طيب مبين عربي بلسان نزل والقرآن بالشياطين
؟ ل أو تأكيد فيها هذه الجملة ) ال خ) منها لكلون

 : اللم الطالب 
 فقط : اللم الشيخ

 : والقسم الطالب
 الرحمن عبد قسم : مافي الشيخ

 واللم : إن الطالب
؟ التوكيد هذا من الغرض ما قائل قال إذا واللم : إن الشيخ

...: الطالب
ةيأكئئل فلن الوصف هذا على دامت ما إنها قائل ةيقول لعل : ةيعني الشيخ 

رؤوس ةيشئئبه طلعهئئا لكونهئئا أكلهئئم فئئي ةيشئئك قئئد فالنسئئان أحئئد منهئئا
طيب )) منها لكلون فإنهم((  بقوله ذلك الله فأكد الشياطين

  ؟... ةيفيد ماذا البطون منها فمالئون قوله 
... الجوع : شدة الطالب
ةيصئئابون وهئئل طيب ةيشبعون ل حتى النهم بمرض ةيصابون : ةيعني الشيخ
  بندر الوراء ال خ الشراب في هذا بمثل

الهيههم شرب (( فشاربون تعالى لقوله  لذلك ةيصابون : نعم الطالب
( (

ةيصئئابون ) إذن) الهيههم شههرب (( فشههاربون تعئئالى : لقئئوله الشئئيخ
قئئوله العافيئئة اللئئه نسأل عذابهم ليزداد والشرب الكل في النهم بمرض
؟ الرحمن عبد بالشوب المراد ما لشوبا عليها لهم إن ثم تعالى

... حارا حميما ةيشربون   فهم... رخلط وأنه الحرارة شدةيد : أنه الطالب
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)) الجحيههم للهي مرجعهم إن ثم((  الحار الماء هو : والحميم الشيخ
فئئي الجحيئئم غيئئر فئئي كئئانوا هئئل الله هداةية وراء ارجع... ال خ الله هداةية
؟ الول

 : ل الطالب
. ؟ الجحيم للى مرجعهم إن ثم : كيف الشيخ

ةيرجعئئون ثئئم البئئواب إلئئى ةيخرجئئون بأنهم ةيفسرونها بعضهم... الطالب:
جهنم.  اصل الصل إلى

 نعم آرخر وجها ذكرنا لكن : صحيح الشيخ
 الذكر لترتيب  ثمالطالب:

ةيرجعئئون ةيئئأكلوا أن بعئئد أنهئئم ةيعنئئي ول الئئذكري للئئترتيب ثم : أن الشيخ
ةيسئمى مئا العربية اللغة في وهل الكل ذكر بعد مرجعهم ذكر ةيعني وإنما

 المعنوي دون الذكري بالترتيب
 نعمالطالب:

: شاهده الشيخ
ذلههك بعههد مههن ساد ثم أبوه ساد ثم ساد من أن"   قولهالطالب: 

" جده
" جده ذلك بعد من ساد ثم أبوه ساد ثم ساد من " أن:  الشيخ

 ؟ ألفوا معنى ما سبيل  آباءهم ألفوا إنهم طيب 
  وجدواالطالب:

سئئبيل ،  ل الوجود بمعنى اللفاء أن على القران من بشاهد : ائت الشيخ
كله القران حافظ

حافظ  ماالطالب:
فهد حافظ لها انت سورة في انه الظاهر كله حافظ : ما الشيخ

)) الباب لدى سيدها (( وألفيا  قوله...  الطالب:
؟ سورة أي في ) هذه) الباب لدى سيدها (( وألفيا : قوله الشيخ

. ةيوسف سورة   فيالطالب:
... سبيل ةيوسف سورة : في الشيخ
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